
Assembleia legislativa do Estado de Rondfinia

CONTRATO N. lO/AG/ALE/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA E LONDON ARQUIVOS E

SISTEMAS LTDA, PARA OS FINS QUE

ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito Pfiblico, inscri‘a no CNPJ sob o n“

041794.681/0001-68, situado na Rua Major Amarantes, n” 390, Bairro Arigoléndia, nesla

Capital, neste ato representado por seu Presidents, Excelenfissimo Sr. Deputado MAURO

DE CARVALHO, brasileiro, ponador do RG n". 287.641 SSP/RO e do CPF/MF n”.

220.095.402—63 e pela Secretén'a Geral Adjuma MARIA MARILU D0 ROSARIO DE B.

SILVEIRA, brasileira, portadora do RG n“. 453562 SSP/RO e do CPF/MF n°,421.883.422A91,
ambos residentes e domiciliados nesta cidade e comarca de Pono Velho, Estado de Rondfinia,
doravante denominado CON'I‘RATANTE, e a empresa LONDON ARQUIVOS E

SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 05.040.644/00001-27, com sede na Rua Corbélia,
n0 1303, bairro Pinhais, CEP: 83.325~260, Parané-PR, neste ato legalmente representada pelt)
Sr. MARLON ELIAS DA COSTA LEANDRO, brasileiro, casado, empresério, residenle e

domiciliado é Rua Panamé, n" 35, sobrado n“02, bairro Bacacheri, CEP: 82510-130, ponador
do RG n° 7.560.148-4 e CPF N“ 033.103.239-27, representada nests ate por seu Procurador

JANDER MACHADO AZEVEDO, brasileiro, portador do RG nn 640.176 SSP/RO e

CPF/MF n°.519.118.842-04 doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar 0

presents instrumento, que tern por finalidade estabelecer os direitos e obrigagfies das panes na

execugao contratual, resultante do procedimento Iicitatério na modalidade de Adesfio 3 Ala dc

Registro de Pregos 11" 107/2016 decorrente do Pregfio Eletrénico n“211/2014, conforme

Processo Administrative 11" 01.l108.00008-00/2014/SUPEL/RO, que foi aderidu através do

PROCESSO 05705/217—18 ALE/R0, mediante as cléusulas e condigées seguimes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1 O respaldojuridico do presente comrato enconn‘a-se consubstanciado na Lei nu 8.666/ 1993 \‘ I,

e Processo Administrative 11“ 01.1108.00008-00/2014/SUPEL/RO, bgngzmorna’a
'

" "
\
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Assembleial .egislafiva do Esmdo de Rondénia
constants :3 fl. 51 e determinagao para elaboraqio do contralo as 115,151, ambas do Processo

05705/2017-18.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1 O presente contrato tern como objem Registro de precos para eventual aquisioao de material

permaneme na linha de mobiliarios 7

Arquivos deslizantes, incluindo entrega, montagem e

instalagfio, Visando atender as necessidades da instalagz‘io da nova sede da Assembleia

Legislativa do Estado de Rondonia, a pedido da Secretatia Especial de Engenharia e

Arquitetura, através da adesao a da Ala de Registro dc Pregos n“ 107/2016, confoxme descrioéo

e quanfitativo abaixo:

DESCRICAO QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL

FACES DE ARQUIVO 137 1158455935 R3 624.699,45

DESLIZANTE, confeccionado em

chapa de ago para formagfio de

conjuntos com especificacao completa
constante no anexo I-A do referido

edital

2.2. S210 panes integrames do pressnte contrato, independents de sua transcrigao, a proposta da

CONTRATADA, o Edital do Pregao Eletronico n“ 211/2014, acompanhado de seus anexos, e

as demais elementos constantes do Processo Administrative 11" 01.1108.00008-00/2014 da

SUPEL-RO.

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL, PRAZO E CONDICOES DE

ENTREGA/RECEBIMENTO

3.1 A entrega dos bans assirn como sua montagem serio efetuadas nas edificagoes do Novo

Edificio Sade da Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia, site 2‘: Av Farquar, 5/11” »

Bairro Pedrinhas, no Munjclpio de Porto Velho/RO.

3.2 so serfio wnsiderados entregues os mo’veis especificados neste CONTRATO de acordo

com as layaurs anexados aos autos adequando seu mobilién'o aos espagos indicados pela
Assembleia Legislativa do Esmdo de Rondénia e devidamente montados, salvo orientacao em

contra’n'o felta pela CONTRATANTE; ,.

3.3 O prazc para entrega e instalagao dos arquivos deslizantes sera em setembro de 2017}
podendo cssa data ser alterada é critério da CONTRATANTE desde que concedido prazo de\ \l/
45 (quaranta e cinco) dias, conlfldos a partir d b'rmeuto da

/Nota
de Empenho. A
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia
3.4 Do Recebimento:

3.4.1 0 recebimento dos itens do objeto seré efetivado, quando em conformidade com as

descriofies constantes neste Contrato, bem como seu Termo de referéncia e anexos, e com 0

amigo 73 da Lei 8666/93 6 posteriores alteragoes, mediante recibo, no seguinte termo:

3.4.1.1 Provisoriamente, até 05 (cinco) dias fiteis, pol’ meio de carimbo e assinatura no canhoto

d3 nota fiscal on no couhecimemo de transpone da Lransportadora, devidameme datado e

assinado, para efeito dc posterior verificaefio da confonnidade com as especificagaes. Apés o

recebimento provisério, serao feitos testes para comprovar sua perfeita qualidade de acordo

com o especiflcado, bem come o que foi proposto e, caso seja verificada qualquer

irregularidade, os mesmos deverao ser substituidos pot coma e onus da Comratada;

3.4.1.2 Definitivamente, até 15 (quinze) dias L'iteis, apos a verificaeao da qualidade, quantidade,

caraeten’sticas e especificaodes dos hens, mediante “Termo de Recebimemo Definitivo”;

3.5 O recebimento n50 exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeira qualidade dos bens

fomecidos cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaofio dos

mesmos;

3.6 O recebimento dos bens ocorrera na seguinte forma;

3,6,1 Os materiais que carecem de instalaoéio e montagem serao entregues no local definido no

item 3.1, em peoas desmontadas e devidameme embaladas;

3.6.2 Imediatamente apos a montagem do mobiliario, 0 Fiscal verificara a equivaléncia e

concordancia das pegas as especificaeoes quanto aos materiais utilizados, acabamentos,

dimensaes, rigidez e demais caracteristicas e providenciara o atesto dos servigos. Se necessério

sera solicitado que a Contraiada desmonte quaisquer pegas para verificacao e em seguida sejam
remontadas {is suas cuslas;

3.63 O recebimento provisc’m'o ou definitive n50 exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranea do material, nem ético profissional pela perfeita execueao do contrato, dentro dos

limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual.

3.7 A Comissao designada para recebimemo verificara’, a especificaoao e a integralidade do

objeto (estado de conservaoio, caracteristicas internas e enemas);

3.7.1 Apés a entrega, o objeto sera conferido e certificado pela Comissao de Recebimem‘ da

CONTRATANTE, onde sera’ verificada a qualidade e quantidade de aeordo c

especificagzfio. Ser‘é devolvido e prontamente reposto pelo Contratado o bem que apreseng
irregularidade. 4/]I I

/
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Assembleia 'slativado Esmdo do Rondonia .

3.7.2 A execugfio seré acompanha a e fisoaiizada pela Comissao composta por serv1dores da

Contratante, especialmeme designados por ato do Ordenador de Dcspesas, nos termos do an.

67 da Lei n° 8.666/93, an qual competiré acompanhar, controlar e avaliar o recebimento,

atestando a efetividade de sua prestaoao e dirimix as dfividas que surgirem em seu curse;

3.7.3 No curso do fomecimento e quando de sua entrega, caberé ao Ordenador de Despesas

indicar os Fiscais para acompanhamento da execuqfio dos servioos> desde o inicio dos trabalhos

até o recebimento definitive, com autoridade para exetcer, em seu nome, Ioda e qualquer acfio

de orientaoéo, controls 6 fiscalizaofio, podendo recusar, refazer ou substituir em pane on no

todo qualquer bem permanente que nfio esteja em total acotdo com as especificagdes, condigoes

e exigéncias deste Termo e seus Anexos;

3.7.4 A Fiscalizaqio comunicaré é Contratada verbalmeme, e caso n50 sLLna efeito, por escrito,

as deficiéncias porventura verificadas na execugfio do Contrato, para imediata corregio, sem

prejuizo das smooes cabiveis;

3.7.5 Na entrega do objeto, a Fiscalizaofio verificaxé a especificaofio completa e quamidades

estabelecidas neste Contrato, Ordem de Fomecimento, Nona de Empenho e demais doom-memos

que c150 suporte a aquisiqfio;

3.7.6 A fiscalizagio seré exercida no interesse da CONTRATANTE e n50 exclui nem reduz a

responsabilidade da CONIRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, a. na sua ocorréncia, n50 implica co-responsabiiidade do Poder Pliblico ou de

seus agemes e prepostos.

CLAUSULA QUARTA: DA GARANTIA

4.1 A garamia dc fébrica deveré ser (is, no minimo, 05 (cinco) anos,

4.1.1 Referente a garamia, assisténcia técnica, manutengio, recebimemo, substituiefio e

montagem dos produtos se daré chfUITne as regras do Edital do Pregfio Eletronico

n°211/2014/SU'PEL/RO e sens anexos;

CLAUSULA QUH‘ITA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA i

5.1 Além daquelas determinadas nas Leis, Decretos, Reguiamentos e demais
dispositivds

Iegais nas obrigaooes da futura CONTRATADA, mmbém se incluem os dispositivos do Editsk
do Pregao Eletrfinico 11°21 1/2014/SUPEL/RO: \\

5,1,1 Entregar 0 item do objeto do Termo de Referéncia, dentro dos elevados padrfies de\
qualidade, de acordo com as especificaofies do fabricame, normw técnicas e legislaoéo

'
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Assembleia Lsgislativa do Esmdo dc Rondém’a
.

5.1.2 Prestax os servi9os dentro dos parémetros de rotinas estabelecidos no Termo de

Referéncia, com observincia és recomendaqfies aceims pela boa técnica, norma e legislaqéo:

bem coma proporcionar equipmentos necessérios 60 born andamento das services de

manutenqfio, tais Como ferramemas, materials 3 min—de-obra qualificada;

5.1.3 Dar ciéncia é CONTRATANTE, imediatamente e per escrito, de qualquer anormalidade

que verificar na entrega do objeto e/ou execugfio dos servigos;

5,1.4 Acatar todas as orientapées da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irreslrim

fiscalimgio, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagées

formuladas;

5.1.5 Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e identificados mediante

craché, com a logomarca da empresa;

5.1.6 Quando da substituiqio dc pecans, deverfio ser utilizadas son-lame pegas originals do

fabricame, de forma a n50 haver descaracterizagfio do objeto em relagxio ii sua originalidade;

5.1.7 N30 transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer titulo, os direitos

e obrigagées decorrentes da adjudicagéo do objeto a ser licitado, sem prévia anuéncia da

Contratante;

5.1.8 Arcar com todos os custos e encargos resultantes da contratagio, inclusive impostos, taxas

e emolumentos incidentes sobre o objeto, os encargos técnicos, trabalhistas e previdenciérios,
a que estiver sujeito, e também percentuais de descontos concedidos;

5.1.9 Responsabilizar—se por todo o processo logistico e Operacinnal decorrente da entrega do

objeto a ser licitado, sem nenhum (”mus adicional a Contratantc;

5.1.10 Assumii‘ integral responsabilidade pelos danos causados em bens de pmprledade do

Estado on a terceiros, por agfio ou omissfio, inclusive por acidemes, mones, perdas ou

destruigées, isemando o Estado de todas e quaisquer reclamacGes civeis ou lrabalhistas que

possam surgir;

5.1.11 0 valor correspondents é salisfacio dos danos causados, em bens de propriedade do

Estado, seré debitado de acordo com o prepo de mercado, no pagamento que a empi‘esa vier a

fazer jus, em fimgio do moments e intaresse administrative, recolhido per depésito a favor da

Contratante; i“
5.112 Comunicar a Contratame, antes de expirado o prazo de entrega, anexando documentacfi

comprobatéria, na razio dc cases fortuitos prejudiciais 51 entrega do objeto (produto fora d

linha, problemns com matéria prima, mudanca dc norma te’cnica, politica de mercadof/
,L/
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia
_ .

N

problemas de transports, fatores naturals, em). Tais szruagées serfio analisadas pela Comxssao

responsével p510 Recebimento e deliberadas pelo Ordenador de Despesas;

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Além daquelas detemfinadas nas Leis, Decrelos, Regulamentos e demais dispositivos

legais, mas obrigaofies da CONTRATANTE, também se incluem os dispositivos do Edital:

6.1.1 Oferecer todas as condiooes e informagoes necessa’rias para que a Contratada possa

fomecer os produtos dentro das especificagoes exigidas no Termo de Referéncia;

6.1.2 Fomecer 2‘1 Contratada, a qualquer tempo, Ioda a infon‘nacfio que julgar peninente ao

fornecimento do Objeto.

6.1.3 Emitix Notes de Empenho a crédito do fomecedot no valor total correspondente ao objeto

solicilado;

6.1.4 Enviar as Notas de Empenhc é empIesa Contratada através de fax, e-mail on

pessoalmente, conforms o 0330, code estaré regisuado o telefone utilizado, nome da empresa e

o fimciona’rio que efetuou o recebimento. A parlir disto, inicia—se o prazo de entrega do objeto

licimdo;

6.1.5 A Contratante se reserva o direito de acompauhat e fiscalizm‘ o objeto do Contrato por

meio de representantes da administraeio, que determinaxé o que for necessério é regulatizagio
das faltas ou defeitos observados;

6.1.6 Comunica: 2‘1 Contratada, 150 logo constate casos de irregularidades, defeitos, vicios ou

incorreqoes durante a execugfio do Contrato, para que amesma adote as medidas indispenséveis
ao bom andamento do qua foi solicitado;

6.1.7 Exigir da empresa Contratada, integral responsabilidade pela boa execugfio e eficiéncia

do contrato cclcbrado, moxmeme no que se refere ao fomecimemo dos produtos licitados;

6.1.8 Efetuar o pagamemo apo's a entrega e recebimento definitive dc(s) produto(s), devendo a

Nola Fiscal/Fatwa estar devidamente atestada pelo setor compeieme;

6.1.9 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentaxes e contratuajs.

CLAUSULA SETIMA: DOS PRECOS E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS m

7.1 0 valor do presente Contrato é de RES 624.699,45 (seiscentos e vinte e quatro mil. seiscentdsx‘/e noventa e nove reajs e quarema e cinco centavos) de acordo com os valores especificados no\ N

termo de adesfio £1 ata de rcgistro de precos n°107/2016. j j
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Assemblela Legislau'va do Esmdo de Rondonia

72 As despesas deconentes do presents Contrato correrao por coma dos recursos consignados

a Assembleia Legislativa do Estado do Rondonia, no conente exercicio, por coma da seguinte

programacao: Programa de Trabalho 01.122201312040000 7, elemento de despesa 44.90.52,

Fonte de Recurso: 0100000000 — Empenho 2017NE00632 no valor RES 624.699,45 (seiscentos

e vinte e quatro mil, seiscemos e noventa e have reais e quarema e cinco cemavos)

7.3 As despesas deste exercicio deverao set empenhadas no orcamemo para 2017 e as despesas

relafivas ao proximo exercicio, quando da abertura do futuro orgamento, em valores relatives

aos gastos projetados para 05 meses subsequentes,

CLAUSULA OITAVA: D0 FATURAMENTO E PAGAMENTO

8.1 O pagamento, decorrente dos servioos e objetos adquiridos neste contrato seré efetuado no

prazo de ate’ 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentacao da respectiva documentagao

fiscal, devidamente atestada pelo setor competento, conforms dispoe 0 art, 40, inciso; XIV

alinea “a”, combinado com 0 art, 73, inciso H, alinea “b”, da Lci n" 8.666/93 e alteraqfies.

8.2 - Sem prejuizo dos demais requisites para efeito de pagamento, observar»se—a o seguinte:

8.2.1 - P610 fiel e perfeito forneoimemo do objeto oonsIante nests Termo do Referéncia, seré

realizado u pagamento mediame a enirega da nota fiscal, que correspondera ao valor do objeto
contratado a entregue;

8,2,2 - No preco a ser page deverao estar inclusas todas as despesas inerentes a sala’rios,

enoargos sociais, tribunal-10$, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas
necessarias a0 fomecimento do objeto deste Tenno;

8.2.3 - A Nora Fiscal devera comer o atesto filmado pelos servidores encarregados para

fiscalizar a entrega do bem, comprovando a exeoucao do objeto contratado;

8.3 Nao seré efetuado qualquer pagamemo a empresa Contratada enquanto houver pendéncia
de liquidacio da obrigacao financeira em vinude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

8.4 Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado

para que a Contratada lomc as msdidas necessérias, passando o prazo para 0 pagamento a ser

oontado a partir da data da reapresentacao do mesmo.

8.5 Case 56 constate erro ou inegularidade na Nora Fiscal, o orgao requerente a son critério,

podera devolve-la, para as devidas correcoes, ou aceifa-la, com a glosa da pane que considerar

indevida,

8.6 Na hipotese d5 devolucao, a Nola Fiscal sera considerada como nao

adiisemada, para fins

de atendimento das condicoes contramais

[1/
\
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Assembleia chislativa do Estado d; Rondfinia
,

8.7 A Administragio n50 pagara’, sem que tenha autorizagao prév1a e formalmeme, nenhum

compromisso que lhe venha a ser cobmdo diretamente por terceiros, seja ou nio instituicées

financeiras.

8.8 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorremes da inobservéncia, pela

CONTRATANTE, de prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

O érgfio requerente efetuaré retenqio, 11a fonts, dos tributes e coutribuigées sabre mdos os

pagamentos a CONTRATADA,

8.9 Em hipétese alguma seré concedido reajustamento dos pre§os proposms e o valor constame

da Nota Fiscal/Fatwa, quando da sua apresentagao, n50 softera qualquer atualizaqio monetéria

até o efetivo pagamento.

810 E condiqfio para o pagamento do valor conslante de cada Nota Fiscal/Fatwa, a

apresentacéo de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Service

(FGTS), com o Instituta Nacional do Segum Social (INSS) e Certidao Negativa da Receita

Estadual ~ SEFIN, Municipal 8 Federal, alérn da CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

TRABALHISTAS w CNDT e das demais exigéncias legais em vigéncia.

8,11 0 pagamemo efetuado a Contramda [150 a isentaré de suas responsabilidades vinculadas,

especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia do produto oferecido;

8‘ 12 Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa Comratada devera apresemar as Cenidées abaixo

elencadas, validas:

a) Cenidfio Negativa de Débitos Relatives aos Tributes Federais e a Divida ALiva da

Unifio;

b) Certidio Negativa dc Débitos Relatives as Contribuicfies Previdenciérias 5: £15 de

Terceiros;

c) Certidfio Negativa de Débitos Estaduais;

d) Cenidfio Negativa de Débitos Municipais;

e) Cenificado dc Regularidade do FGTS;

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (Lei 12.440/201 1),

8.12.1 - Tndas as Certidées acima referenciadas poderfio ser “Cenidfio Positiva com cfeitos (16

Negative]?

CLAUSULA NONA: DA VIGENCIA

9.1 O comrato tera’ a vigéncia de 01 (um) am), a coma: da data da assinatura do instrumento

contratual, Podendo ser prorrogado, Se houver interesse da

Administiieiio,
mediame Termo

Aditivo. Ii \ 1/
J

'
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Anaemhleia I miqlativa do Fetadg de Rondfinia

CLAUSULA DECIMA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1011 Seréo aplieadas conforms item 13 do Termo de Referéncia 6 Item 20 do Edital:

10.2 Cobranea pela Contratante, pcr via administrativa cu judicial, de multa equivalente a 1%

(um por cento) do valor estimado pelo item ofertado.

10.3 Suspensfio temporéria a0 direito de licitar e impedimento de contrata: com a Assembleia

Legislaiiva do Estado de Rondénia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadasiral no

Cadastro de Fomecedores da ALE- R0, conforme periodo determinado na Lei 8.666/93 e

10.520/00, de acordo com a modalidade de licitaefio.

10.4 Salvo oeorréncia de easo fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e

eomprovada, o n50 cumprimemo, por part»: da empresa detentora da Ata, das obrigaeoes

assumidas, on a infringéncia de preceitos legais pertinentes, ensejaré a aplicacfio, segimdo a

gravidade da falta, das seguintes penalidades:

10.5 Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais
tenha a Contratada conconida diretamente, ocon‘encia que seré registrada no Cadastro de

Fomecedores do Estado de Rondc‘mia;

10.5.1 Multa de 0,2% (dais de’cimos por cento) a0 dia, por atraso no fomecimento e por entrega

em desacordo com as especificaefies estabelecidas neste Edital, ate 0 de'cimo dia ecrrido;

10.5.2 Malta de 10% (dez por cento), na hipo’tese de inexecuefio parcial on total de cada Nota

de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimpléncia ou na hipétese do 1120 cumprimento
de qualquer das obrigacoes assumidas;

10.6 As multas serfio, apés regular processo administrative, descontadas dos cre'ditos da

empresa detentora da Ata ou, se for 0 case, cobrada administrativa ou judicialmeme.

10.7 As penalidades previstas nests item tém caréter de sancz‘w administrativa,

consequentemente, a sua aplicagio n50 exime a empresa detentora da Ata da reparaefio das

eventuais perdas e danos qua seu ato venha acarretar a0 Estado de Rondénia.

10.8 As penalidades sfio independentes e a aplicaefio de uma n50 exclui a das demais, quando
cabiveis.

1019 Na hipétese de apresentar docmnentaeao inverossimil ou de cometer fraude, o licitante

poderé sofrer, sem prejuizo da comunicagio do ocorrido at) Ministério Plibljco, quaisquer
das sancoes adlame previstas, que poderio ser aplicadas cumulativamentc: \\ \

\ ‘\
10.10 Desclassifleaqéo, se a selecfio se encontrar em fase de julgamento; [I / ‘\
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10.] l Cancelamento do preoo registrado, prooedendo—se é parahsaoéo do fomemmemo‘

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO

11.] O descumprimento dc qualquer Cléusula ou de simples condigio deste Contrato, assim

como a axecuoéo do seu objeto em desacordo com o estabeleoido em suas Cléusulas e

Condiooes, data direito é CONTRATANTE de rescindi-lo mediame uotlflcaoao expressa, sem

que caiba é CONTRATADA quzlquer deeito, exoeto 0 dc teacher 0 estrito valor

corrcspondente a0 fomecimemo realizado, desde qua esxejam de acordo com as prescriooes ora

pactuadas, assegurada a defesa prévia.

11,2 Este Contralo poderé, aiuda, set rescindldo nos seguintes cases:

a) decrelaoio de faléncia, pedido de concordata ou dissoluofio da CONTRATADA;

b) alterao’éo do Contrato Social on a modificaofio da finalidade on da estrutura da

CONTRATADA, que, ajuizo da CONTRATANTE, prejudique a execuofio deste pamo;

c) transferéncia dos diIeitos e/ou obrigagoes pertinentes a este Contrato, sem prévla e expressa

autorlzaoao da CONTRATANTE;

cl) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

e) no interesse da CONTRATANTE, mediame comunicaoao com antecedéncla de 05 (cinco)
dias con—idos, com o pagamemo dos materiais/bens adquiridos até a data comunlcada no aviso

de resclsfio;

f) no case de descumpn'mento da legislaoéo sobxe ttabalho dc menores, nos termos do disposto
no inclso XXXIII do Art. 7" da Constituioio Federal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA PUBLICAcAo

12.1 A publicaqfio do presente Contrato no Diério Oficial, por extrato, seré providenoiada aIé 0

5D (quinto) dia (1111 do mes seguinte ac dc: sua assinamra, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias com‘dos, daquela data, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE‘

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA FRAUDE E CORRUPcAo

13.1 A Contratada deveré observar cs mais altos padrfies éticos durante a execugio do

Cox-mate, estando sujeita és sangoes previstas na legislaqfio brasileira, cdnforme indicado a

soguir: fly \\
2/777 \\

/
/ l
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13.2 A Contratada deve permitir que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondéma

inspecione suas comers, registms e quaisquer outros documentos relatives 3 apresentaoio dc

ofertas e cumprimento do Contrato e submeté-los a urna auditoria por auditores designados

pelo Orgio competente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondc‘miar Para isso, a

Comratada deveré:

a) Mentor todos os documentos e registros referentes ao Contrato por um periodo minimo

de trés (3) anos apés a conclusio dos Lrabalhos contemplados no respective contrato;

b) Entregar Lodo documento necessério para a investigagfio de alegaooes de frauds ou

corrupgfio e colocar os funciona'xios ou agentes que tenham conhecimento do Contrato a

disposiefio para responder a indagaooes provenientes do pessoal ou de quanuer investigador,

agents, auditor ou consultor apropriadamente designado para a reviséo ou auditoria dos

documentos. Caso a Contratada n50 cumpra a exigéncia ou de qualquer maneira crie obstéculos

para a revisfio do assume por pane do Orgio Competente, a Contratante, inteiramente a sua

discriofio, poderé tomar medidas apropriadas contra elao

13.3 Se, de acordo com o procedimemo administrativo, ficar comprovado que um funciona’xio

da Contratada, ou quem atue em seu lugar, incorreu em préticas corruptas, o Orgéo competeme

da Assembleia Legislativa do Estado de Rondom'a poderé declarar a Contratada e/ou seus

funcionérios diretameme envolvidos em préticas corruptas inelegfveis, temporéria ou

permanentememe, para panicipar de futures Iicitaodes ou contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS

14.1 As omissoes, dfividas e casos n50 previstos nests instrumento, serfio resolvidos e decididos

aplicaudo as regras do edital de licitaefic e sens anexos, bem como as regras contraruais e a Lei

Federal n“ 8.666/93 C 51135 alteraqdes‘

14.2 Na auséncia de prazos definidos neste edital, salvo justificativa da Administraofio, entenda-

St 05 (cinco) dias riteis para atuaoao dos depanamentos estaduais, em consonancia com a Lei

n“ 9.784/19991

14,3 Oeorrendo fato novo decorrente de forga maior on case fonuitc, nos termos previstos na

legislaeio vigente, que obste o cumprimento pela contratada dos prazos e demais obrigagoes
\1

r
\estatul’das nests Contrato, ficaré a mesma isenta das multas e penalidades pertinentes.

14.4 Este Contrato fica Vinculado as regras do Edited do Pregfio Eletrdnicox
n°211/2014/SUPEL/RO e seus anexos, constants nos au£os n°01.1108.00008- \J
00/2014/SUPEL/RO e aderido através do PROCESSO 05705/217-18 ALEfRO‘

‘ 7 " \’

,///‘:,:f:
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS DISPOSICOES FINAIS

15‘1 Declaram as panes que este Contrato corresponde 51 manifestagfio final, completa e

exclusiva do acordo entre elas celebrado,

As panes elegem o fore da Comarca d5 Porto Velho, Estado de Rondfmia, para dirimir as

dfividas ou omissfies oriundas do presents Contrato qua n50 possam ser dirimidas

administrativameme, renunciandc qualquer outro por mais pn'vilegiado qua seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias

de igual teor e fonna) o qua] depois de Iido e achado confoune, é assinado pelos contratantes e

registrado 51 fl. 10 do Livro de Registros de Contratos do ano de 2017 da Advocacia Geral da

ALE/R0.

Maria Maf uydo Rosa'rio/de B. Silveira

Secretépla Geral Adjunta— ALE/R0

//27 ‘
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Jandér’MaC/hado A24)
Brim fador da Empresa
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Cel§o C’ /catto
Adirogfi: Gera] Roberta Silva
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